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Živinska gnojila

Leta 1854



Izgube N:
NH3 6100 t
N2O  151 t
NOX 21 t
N2 791 t

N v izločkih 
rejnih živali

36.507 t

N v živinskih 
gnojilih

29.444 t

Rastlinam 
dostopen N

58.045 t

N v pridelku 
kmetijskih 

rastlin

47.941 t

N v mineralnih 
gnojilih

27.359 t

Blato čistilnih naprav

4 t

Biološka 
fiksacija N

2093 t

Depozicija N

7145 t Seme in sadike

282 t

N v krmi 

N v rastlinski 
hrani 

74,2 % 
govedo

Iz hlevov in gnojišč se 
izgubi 19,4 % N, ki ga 

izločijo rejne živali

Vir: Verbič in sod., 2015
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N2O              151 t
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+ (vode)
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Pri gojenju kmetijskih 
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rastlinam dostopnega N

Vir: Verbič in sod., 2015



Nitratna direktiva – osnovne zahteve

• Omejevanje skupne količine N iz živinskih gnojil –
170 kg na ha (na ravni kmetije)

• Skladiščenje živinskih gnojil – predpisane 
najmanjše zmogljivosti gnojišč



Ali je lahko na kmetiji preveč živinskih gnojil?



Skladiščenje živinskih gnojil

Rohrman je priporočal “5 štirijaških metrov” gnojiščne
plošče in višino gnojnega kupa do 1,5 m.

5 m2 × 1,5 m = 7,5 m3



Nitratna direktiva – novosti

Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z 
nitrati iz kmetijskih virov – spremembe na 

področju živinskih gnojil 
(Uradni list RS 22/15 z dne 30.3.2015)



2. člen

Živinska gnojila so hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica in izločki, ki jih živali
izločijo na paši. Hlevski gnoj so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč,
pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč,
brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode.
Gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz
seča zaradi naravne presnove ter odcednih voda iz gnojišč. Med živinska
gnojila se uvršča tudi ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska
gnojevka), če so bili za proizvodnjo bioplina uporabljeni tudi hlevski gnoj,
gnojevka ali gnojnica.

Izrazi

Iz besedila je bil črtan „kompostiran hlevski gnoj“ – sedaj je 
obravnavan kot hlevski gnoj.



2. člen

1. Ostanek proizvodnje bioplina je:
- digestat, če gre za digestat ali pregnito blato v skladu s predpisom, ki

ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali
digestata, ali

- bioplinska gnojevka, če zanjo ne veljajo zahteve iz predpisa, ki ureja
predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali
digestata;

Digestat in bioplinska gnojevka

Vsebinske spremembe v kombinaciji z Uredbo o spremembah 
in dopolnitvi Uredbe o predelavi  biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS 
56/15 z dne 29.7.2015)



Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS
56/15 z dne 29.7.2015)

Uredba se ne uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki
nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega
nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi na kmetijskih
zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva.

Digestat in bioplinska gnojevka

Pred tem smo imeli le bioplinske gnojevke iz rastlinskih 
odpadkov, po novem predlogu tudi iz živinskih gnojil*.

NOVO!

*Opomba: Če se je pri proizvodnji bioplina uporabljalo živinska gnojila, je bioplinarna zapadla
UBRO (2013), pomeni, da je bil proizvod digestat.



(5) Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na kmetijskem
zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno k površinskim vodam, vendar ne
dlje kakor dva meseca …

Odlaganje in skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskih 
zemljiščih

(12) Ne glede na prvi in peti odstavek tega člena se lahko
perutninski gnoj z nastiljem skladišči na kmetijskem zemljišču v
uporabi do največ šest mesecev …



5. člen – dodan nov 3. odstavek

(3) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz 
živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka presega 350 kg N/leto, hkrati 
pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi, je treba letni vnos živinskih gnojil v tla 
ali na tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po 
uveljavitvi te uredbe in nato vsako naslednje leto. Na kmetijskih 
gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz 
prejšnjega odstavka ne presega 350 kg N/leto ali pa letna 
obremenitev z živinskimi gnojili ne presega 140 kg N/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi, morajo letni vnos živinskih gnojil v tla ali na tla 
izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi 
te uredbe in nato vsako peto leto.

Evidentiranje obtežbe



5. člen – dodan nov 3. odstavek

(3) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz 
živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka presega 350 kg N/leto, hkrati 
pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi, je treba letni vnos živinskih gnojil v tla 
ali na tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po 
uveljavitvi te uredbe in nato vsako naslednje leto. Na kmetijskih 
gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz 
prejšnjega odstavka ne presega 350 kg N/leto ali pa letna 
obremenitev z živinskimi gnojili ne presega 140 kg N/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi, morajo letni vnos živinskih gnojil v tla ali na tla 
izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi 
te uredbe in nato vsako peto leto.

Evidentiranje obtežbe

Primeri: 
Zelo majhna kmetija z veliko gostoto živine (210 kg N letno, 
160 kg N na ha KZU) – vsako peto leto
Zelo velika kmetija z majhno gostoto živine (7.000 kg N letno, 
70 kg N na ha KZU) – vsako peto leto
Srednje velika kmetija z veliko gostoto živine (1.200 kg N letno, 
160 kg N na ha KZU) – vsako leto

Če je bilo ob prvem izračunu ugotovljeno, da je treba letni 
vnos dušika zabeležiti na vsakih pet let in je zatem kmet 
povečal število živine in se je izkazalo, da bi moral vnos dušika 
zabeležiti vsako leto, ni obvezen spremeniti režima vodenja 
teh zabeležk , oz ga mora spremeniti šele po petem letu. 
Seveda pa pri tem ne sme preseči 170 kg N/ha.



5. člen – dodan nov 3. odstavek

(3) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz 
živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka presega 350 kg N/leto, hkrati 
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Evidentiranje obtežbe

Najpozneje šest mesecev po uveljavitvi
Objava spremembe: 30.3.2015
Začetek veljavnosti: 14. 4. 2015
Datum zabeležke: najkasneje 14.10.2015



12. člen – spremenjen 8. odstavek

(8) Pri reji živali, ki se pasejo osem mesecev ali več, ni treba 
zagotavljati skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3 iz 
Priloge 1 te uredbe. V tem primeru je treba za vsak mesec bivanja 
živali v hlevu zagotoviti četrtino zmogljivosti, ki so določene v 
preglednici 3 iz Priloge 1 te uredbe.

Skladiščne zmogljivosti za gnoj pašnih živali

Prej šestino



12. člen – dodan 12. odstavek

Izjema za skladiščenje perutninskega gnoja z nastiljem

(12) Ne glede na prvi in peti odstavek tega člena se lahko perutninski gnoj z
nastiljem skladišči na kmetijskem zemljišču v uporabi do največ šest mesecev z
obvezno menjavo lokacije vsako leto, če:
- gre za gnoj iz talne reje,
- gnoj vsebuje več kot 400 g suhe snovi na kg,
- se gnoj nalaga v kup, katerega skupna prostornina je enaka ali manjša kot 30 m3,
- je kup v celoti prekrit z nepoškodovano vodoodporno folijo, ki mora segati čez
vznožje kupa najmanj 1 m v vse smeri, da ne pride do zatekanja vode pod folijo,
- je folija obtežena ali kako drugače pritrjena k tlom, da je onemogočeno razkritje
zaradi vetra,
- je kup oblikovan in prekrit najpozneje v štirih dneh od začetka dovažanja gnoja,
- je kup oblikovan tako, da se na foliji, s katero je prekrit, ne nabira deževnica,
- je kup oddaljen od stoječih ali tekočih voda najmanj 25 m,
- je kup oddaljen več kot 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v
sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta ni določen
vodovarstveni režim,
- kup leži neposredno ob hlevu ali je od naselja oddaljen več kot 300 m in kup ni na
strmem zemljišču, na poplavnem zemljišču ali zemljišču, na katerem lahko zastaja
voda.



12. člen – dodan 13. odstavek

Izjema za skladiščenje perutninskega gnoja z nastiljem

(13) Prostornina skladišč za perutninski gnoj z nastiljem, ki so urejena v
skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka, se upošteva pri preverjanju
najmanjših potrebnih zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, kot jih določa
tretji odstavek tega člena.



6. člen – zahtevano sprotno (dnevno) vodenje dokumentacije o
prejemu/oddaji živinskih gnojil

Presežki živinskih gnojil

6. člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem nastajajo živinska gnojila v količinah, ki
presegajo dovoljeni letni vnos dušika iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora
zagotoviti:

- oddajo presežkov živinskih gnojil drugim uporabnikom kmetijskih zemljišč,
- predelavo presežkov živinskih gnojil in njihovo prodajo na trgu v različnih
oblikah ali
- ravnanje s presežki živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,
in predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.

(2) Količina oddanega, prodanega ali na drug način odstranjenega dušika iz
živinskih gnojil se izračuna na podlagi vsebnosti dušika v živinskih gnojilih iz
preglednice 2 Priloge 1 te uredbe ali na podlagi analize dušika v teh gnojilih.
(3) Količina oddanih, prodanih ali na drug način odstranjenih živinskih gnojil mora
biti izkazana na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe, pri čemer mora biti obrazec
izpolnjen vsakič na dan oddaje živinskega gnojila.



Presežki živinskih gnojil

6. člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem nastajajo živinska gnojila v količinah, ki
presegajo dovoljeni letni vnos dušika iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora
zagotoviti:

- oddajo presežkov živinskih gnojil drugim uporabnikom kmetijskih zemljišč,
- predelavo presežkov živinskih gnojil in njihovo prodajo na trgu v različnih
oblikah ali
- ravnanje s presežki živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,
in predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.

(2) Količina oddanega, prodanega ali na drug način odstranjenega dušika iz
živinskih gnojil se izračuna na podlagi vsebnosti dušika v živinskih gnojilih iz
preglednice 2 Priloge 1 te uredbe ali na podlagi analize dušika v teh gnojilih.
(3) Količina oddanih, prodanih ali na drug način odstranjenih živinskih gnojil mora
biti izkazana na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe, pri čemer mora biti obrazec
izpolnjen vsakič na dan oddaje živinskega gnojila.

Ali je predelava živinskih gnojil, kot je 
separacija, rešitev za kmetije, ki imajo preveč 
živinskih gnojil? 

Da, če to olajša transport in imajo prevzemnika 
z “neobremenjenimi” kmetijskimi zemljišči.

6. člen – zahtevano sprotno (dnevno) vodenje dokumentacije o
prejemu/oddaji živinskih gnojil



Koliko rastlinskih hranil je na prikolici?



Koliko rastlinskih hranil je na prikolici?

2045 kg
11 kg N
12 kg P2O5

12 kg K2O

HVALA ZA POZORNOST


